BẢO HIỂM PICNIC & BẢO HIỂM DU LỊCH CHƠI GOLF (VIỆT NAM)
PHẦN I : ĐỊNH NGHĨA

Công ty

là Doanh nghiệp bảo hiểm/Công ty bảo hiểm trong Quy tắc bảo hiểm này.

Bên mua
bảo hiểm

là Bên thực hiện giao kết Hợp đồng bảo hiểm với Công ty và có trách nhiệm nộp phí
bảo hiểm cho Công ty. Bên mua bảo hiểm có thể đồng thời là Người được bảo hiểm
hoặc Người thụ hưởng.

Người
được bảo
hiểm

là Cá nhân có tính mạng, sức khỏe được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm. Người được
bảo hiểm có thể đồng thời là người thụ hưởng.

Tai nạn

là Một sự kiện xảy ra bất ngờ do các yếu tố bên ngoài, khách quan dẫn đến hậu quả mà
Người được bảo hiểm không dự định hoặc dự đoán được.

Thương tật là Thương tật thân thể có nguyên nhân trực tiếp và duy nhất do Tai nạn và độc lập với
các nguyên nhân khác, và không phải do ốm đau gây nên.
Ốm đau

là Các triệu chứng, bất thường, bệnh tật hoặc bệnh mà Người được bảo hiểm mắc phải.

Tổn thất
hoặc Thiệt
hại

là Thương tật thân thể mà Người được bảo hiểm phải chịu do Tai nạn và dẫn đến tình
trạng tử vong, mất chi hoặc mất thị lực, mất khả năng nói hoặc thính giác, tàn tật hoặc
thương tật hoặc bất kỳ Tổn thất hoặc Thiệt hại nào được định nghĩa trong Quy tắc
bảo hiểm này.

Khủng bố

là Hành vi sử dụng bạo lực hoặc vũ lực và/hoặc đe dọa sử dụng bạo lực hoặc vũ lực của
một người hoặc một nhóm người, cho dù hành động đơn lẻ hoặc đại diện cho hoặc
liên quan đến bất kỳ tổ chức nào, được thực hiện vì các mục đích chính trị, tôn giáo
hoặc ý thức hệ hoặc các mục đích tương tự khác, bao gồm mục đích đe dọa Chính
phủ và/hoặc công chúng hoặc một bộ phận công chúng.

AIDS

là Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS) do vi-rút gây suy giảm miễn dịch ở
người (HIV) gây ra. Thuật ngữ cũng đề cập đến các bệnh nhiễm trùng cơ hội, u ác
tính, hoặc các bệnh nhiễm trùng hoặc thể hiện bằng kết quả xét nghiệm máu dương
tính với HIV. Các bệnh nhiễm trùng cơ hội cũng bao gồm bệnh viêm phổi do vi sinh
vật pneunocystis carinii, vi sinh vật của bệnh viêm ruột mãn tính, nhiễm virus và/hoặc
nấm lây lan. U ác tính bao gồm cả khối u ác tính trên da (Sarcoma Karposi), u Lympho
ở hệ thần kinh trung ương và/hoặc các u ác tính khác; và/hoặc các bệnh hiểm nghèo
khác hiện được biết đến như là các triệu chứng của hội chứng AIDS hoặc gây ra tình
trạng đột tử, bệnh tật hoặc khuyết tật. Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS)
cũng bao gồm vi-rút gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV), sa sút trí tuệ, và các dịch
bệnh do vi-rút.

là Tình trạng sức khỏe của Người được bảo hiểm như sau: bệnh có sẵn hoặc điều kiện
Bệnh có
y tế tồn tại trước nghĩa là ốm đau/ thương tật/ bệnh (bao gồm biến chứng của bệnh),
sẵn (hoặc
triệu chứng hoặc bất thường xảy ra với Người được bảo hiểm trong vòng mười hai
điều kiện y
(12) tháng trước ngày có hiệu lực của Quy tắc bảo hiểm này với chỉ định tiến hành
tế tồn tại
chẩn đoán hoặc điều trị hoặc chỉ định Bác sĩ điều trị tiến hành chẩn đoán hoặc điều
trước)
trị, bất kể là Người được bảo hiểm đã thực sự điều trị hay chưa.

Hãng vận
chuyển

là Các hãng hàng không thương mại, tàu biển, tàu hỏa, xe khách, hoặc xe vận chuyển
theo hợp đồng, bao gồm nhân viên phục vụ hoặc người đại diện của hãng vận chuyển.

Máy bay

là Máy bay của các hãng hàng không thương mại được cấp phép theo quy định pháp
luật để vận chuyển hành khách, tuy nhiên không bao gồm máy bay trực thăng.

Bệnh viện

là Cơ sở có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh và phẫu thuật hợp pháp của nước sở
tại và cung cấp trang thiết bị phục vụ việc chuẩn đoán, phẫu thuật, dịch vụ chăm sóc
bệnh nhân nằm viện 24/24 giờ và luôn được đặt dưới sự giám sát liên tục của một
Bác sĩ điều trị. Bệnh viện không phải là nơi hoạt động như spa, phòng tắm hơi, viện
cai nghiện rượu, ma túy, trung tâm điều dưỡng, phòng mạch, phòng khám hoặc nhà
dưỡng lão.

Mất chi

là Việc bị đứt lìa khớp cổ tay hoặc khớp mắt cá chân và cũng có nghĩa là mất toàn bộ
chức năng của các chi đó và theo chỉ định y khoa không thể tiếp tục sử dụng bình
thường các chi đó.

Mất thị lực là Tình trạng mù hoàn toàn và không thể chữa trị được.
Thương tật là
toàn bộ
vĩnh viễn

1)

Trong thời gian Người được bảo hiểm thực hiện công việc của Người được bảo
hiểm hoặc bất kỳ công việc nào khác vào thời điểm xảy ra tai nạn và bị thương
tật toàn bộ vĩnh viễn dẫn đến việc Người được bảo hiểm hoàn toàn và vĩnh viễn
không thể thực hiện được công việc của mình một cách bình thường hoặc bất kỳ
công việc nào khác.

2)

Trong thời gian Người được bảo hiểm không thể thực hiện được từ ba (3) hoạt
động cơ bản thường ngày trở lên mà không có sự hỗ trợ. Các hoạt động cơ bản
thường ngày bao gồm (1) Tự tắm (2) Tự mặc quần áo (3) Ăn uống (4) Đi vệ sinh
(5) Tự di chuyển (6) Tự di động, trong đó:
1. Tự tắm nghĩa là có khả năng tự mình tắm trong phòng tắm hoặc đi tắm hoặc
các hoạt động khác liên quan đến việc tự giữ sạch cơ thể;
2. Tự mặc quần áo nghĩa là có khả năng mặc hoặc cởi quần áo và thay đổi/ thay
thế vật tư/ thiết bị y tế tiêu hao;
3. Ăn uống nghĩa là có khả năng ăn bất kỳ thực phẩm nào đã được nấu chín/
chuẩn bị sẵn;
4. Đi vệ sinh nghĩa là có khả năng kiểm soát các chức năng cơ thể liên quan
đến ruột và bàng quang khi sử dụng hoặc không sử dụng ống, thiết bị hỗ trợ
hoặc bất kỳ thiết bị hỗ trợ hoặc nhân tạo nào để đi vệ sinh;
5. Tự di chuyển nghĩa là có khả năng di chuyển trong nhà từ phòng này sang
phòng khác nằm trên cùng một mặt bằng;
6. Tự di động nghĩa là có khả năng di động từ giường đến ghế hoặc các vật thể
khác có mô tả tương tự.

Mất thính
giác

là Việc mất vĩnh viễn và không thể phục hồi khả năng nghe.

Mất khả
năng nói

là Việc mất khả năng phát âm rõ ràng bất kỳ ba (3) trong số bốn (4) âm thanh tạo thành
lời nói sau đây: âm môi, âm răng và môi, âm ngạc và âm vòm mềm; hay mất toàn bộ
dây thanh quản hay tổn thương trung tâm ngôn ngữ ở não và dẫn đến tình trạng mất
khả năng ngôn ngữ.

Bác sĩ điều
trị

là Một người có bằng cấp chuyên môn y khoa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép
hoặc thừa nhận được hành nghề y hợp pháp trong phạm vi giấy phép theo pháp luật
của nước sở tại nơi Người được bảo hiểm tiến hành việc khám và điều trị. Bác sĩ điều
trị không đồng thời là Bên mua bảo hiểm/ Người được bảo hiểm hoặc thành viên gia
đình của Bên mua bảo hiểm/ Người được bảo hiểm.

Điều
dưỡng
Chi phí
cần thiết
và hợp lý
về y tế

là Một người được cấp phép hợp pháp để thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng.

Bệnh nhân
nội trú

là Một người cần nhập viện để điều trị y tế ở bệnh viện hoặc cơ sở y tế trong thời gian
không dưới sáu (6) giờ liên tục với điều kiện người đó đã được đăng ký là bệnh nhân
nội trú theo chẩn đoán và tư vấn của Bác sĩ điều trị căn cứ vào chỉ định về tiêu chuẩn
y tế và trong thời gian phù hợp để điều trị thương tật hoặc bệnh tật. Định nghĩa này
bao gồm trường hợp người nhập viện để điều trị nội trú và qua đời trước khi hết thời
hạn sáu (6) giờ.

Đồ dùng cá
nhân

là Các tài sản mà Người được bảo hiểm mang theo trong chuyến đi và không được nêu
trong Điều khoản loại trừ.

Bên thứ ba

là bất kỳ người nào ngoại trừ thành viên gia đình của Người được bảo hiểm hoặc
(những) người thường chung sống với Người được bảo hiểm, nhân viên của Người
được bảo hiểm trong thời gian được tuyển dụng và bất kỳ người nào đi du lịch cùng
với Người được bảo hiểm.

Dụng cụ
chơi golf

là Gậy đánh golf và túi golf với điều kiện những dụng cụ này chứa trong một hộp đựng
túi golf và/hoặc một túi golf được thiết kế đặc biệt cho việc đi du lịch.

là Chi phí y tế và/hoặc bất kỳ chi phí hợp lý nào mà bệnh viên có thể tính cho bệnh
nhân nói chung để Người được bảo hiểm được điều trị, nhưng không bao gồm chi
phí điều trị liên quan đến răng hoặc điều trị liên quan đến việc phát âm trừ khi gây ra
do tai nạn, và không bao gồm bất kỳ chi phí Vận chuyển y tế khẩn cấp và Hồi hương
và Hồi hương Thi hài (nếu có).

PHẦN II: CÁC QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực theo các điều khoản và điều kiện, Quyền lợi bảo hiểm,
điều khoản loại trừ, quy định chung, và Điều khoản bổ sung của Quy tắc bảo hiểm này và trên cơ sở
Bên mua bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm đã nộp phí bảo hiểm cho Công ty, Công ty đồng ý bảo
hiểm theo các Quyền lợi bảo hiểm đính kèm Quy tắc bảo hiểm này và theo số tiền bảo hiểm được quy
định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và Phụ lục các Điều khoản bổ sung (nếu có).
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
Tử vong, Mất chi, Mất thị lực, Mất khả năng nói hoặc thính giác hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do Tai nạn

Phạm vi bảo hiểm
Trong trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do Tai nạn khi đang đi du lịch và thương
tật đó khiến cho Người được bảo hiểm bị tử vong, mất chi, mất thị lực, mất khả năng nói hoặc thính
giác, hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn trong vòng một trăm tám mươi (180) ngày kể từ ngày xảy ra Tai
nạn hoặc thương tật đó khiến cho Người được bảo hiểm phải điều trị y tế liên tục với tư cách là bệnh
nhân nội trú tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế và thương tật đó khiến cho Người được bảo hiểm bị tử vong

sau đó thì Công ty sẽ bồi thường như sau:

1

100% số tiền bảo hiểm

Trong trường hợp tử vong.

2

100% số tiền bảo hiểm

Trong trường hợp bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn và thương tật đó tồn
tại trong vòng từ mười hai (12) tháng trở lên sau khi xảy ra Tai nạn
hoặc nếu có chỉ định y khoa rõ ràng về việc Người được bảo hiểm bị
thương tật toàn bộ vĩnh viễn.

3

100% số tiền bảo hiểm

Trong trường hợp bị mất cả bàn hai tay từ khớp cổ tay trở xuống hoặc
cả hai bàn chân từ khớp mắt cá chân trở xuống, hoặc mất thị lực cả
hai mắt.

4

100% số tiền bảo hiểm

Trong trường hợp bị mất một bàn tay từ khớp cổ tay trở xuống và một
bàn chân từ khớp mắt cá chân trở xuống.

5

100% số tiền bảo hiểm

Trong trường hợp bị mất một bàn tay từ khớp cổ tay trở xuống và mất
thị lực một mắt.

6

100% số tiền bảo hiểm

Trong trường hợp bị mất một bàn chân từ khớp mắt cá chân trở xuống
và mất thị lực một mắt.

7

100% số tiền bảo hiểm

Trong trường hợp mất toàn bộ và vĩnh viễn khả năng nói và thính giác
của hai tai.

8

60% số tiền bảo hiểm

Trong trường hợp bị mất một bàn tay từ khớp cổ tay trở xuống.

9

60% số tiền bảo hiểm

Trong trường hợp bị mất một bàn chân từ khớp mắt cá chân trở xuống.

10

60% số tiền bảo hiểm

Trong trường hợp bị mất thị lực một mắt.

75% số tiền bảo hiểm
15% số tiền bảo hiểm

Trong trường hợp mất hoàn toàn và vĩnh viễn thính giác của:
a) Hai tai
b) Một tai

11

Công ty chỉ chi trả cho tổn thất có số tiền bồi thường cao nhất. Trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm có
hiệu lực, Công ty sẽ chi trả cho các yêu cầu bồi thường phát sinh theo Quyền lợi bảo hiểm này với tổng
số tiền chi trả không vượt quá số tiền bảo hiểm tối đa quy định trên Giấy chứng nhận bảo hiểm. Nếu
Công ty chưa chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm tối đa thì Công ty sẽ tiếp tục cung cấp bảo hiểm theo số
tiền bảo hiểm còn lại cho đến khi kết thúc Thời hạn Bảo hiểm.
Các điều khoản loại trừ bổ sung áp dụng cho Quyền lợi bảo hiểm này
Công ty không chịu trách nhiệm chi trả tiền bảo hiểm đối với các rủi ro xảy ra trong các trường hợp sau
đây:
1. Tổn thất hoặc Thiệt hại phát sinh từ thương tật thân thể do hoặc là hậu quả của các nguyên
nhân sau đây:
1.1. Bất kỳ hành vi nào của Người được bảo hiểm khi đang bị ảnh hưởng bởi rượu hoặc các chất gây
nghiện hoặc các loại thuốc có hại đến mức không có khả năng kiểm soát được ý thức của mình;
Định nghĩa “bị ảnh hưởng bởi rượu” trong trường hợp xét nghiệm máu cho thấy nồng độ cồn từ
150-mg.% trở lên;

Người được bảo hiểm tự tử hoặc tìm cách tự tử hoặc tự gây thương tích hoặc tìm cách gây
thương tích hoặc đồng ý cho người khác làm như vậy cho dù trong tình trạng mất trí hay không,
bao gồm Tai nạn xảy ra do Người được bảo hiểm sử dụng, uống hoặc tiêm thuốc hoặc chất độc
vào cơ thể và sử dụng thuốc quá liều so với đơn thuốc của Bác sĩ điều trị;
1.3. Mang thai, sảy thai, phá thai, sinh con, bất kỳ biến chứng thai sản nào.
1.2.

2. Tổn thất hoặc Thiệt hại phát sinh từ thương tật thân thể xảy ra trong các trường hợp sau đây:
2.1. Trong khi Người được bảo hiểm tham gia hoặc tập luyện hoặc thi đấu các môn thể thao chuyên
nghiệp hoặc tham gia vào tất cả các loại hình đua xe ô tô hoặc xe mô-tô, đua thuyền, đua ngựa,
trượt tuyết bao gồm trượt băng, mô-tô nước, đấm bốc và nhảy dù (trừ trường hợp nhảy dù để
cứu người), lên hoặc xuống hoặc đi du lịch bằng khinh khí cầu hoặc tàu lượn, nhảy bungee, tất
cả các hoạt động lặn đòi hỏi phải sử dụng bình oxy và mặt nạ dưới nước.
2.2. Trong khi Người được bảo hiểm đang leo núi, leo vách đá.
2.3. Người được bảo hiểm lên hoặc xuống hoặc đi du lịch với tư cách là hành khách trên máy bay
không được phép chở hành khách và không được điều hành bởi hãng hàng không thương mại
và hoạt động hoặc làm việc với tư cách là thành viên phi hành đoàn trên bất kỳ máy bay nào.
2.4. Người được bảo hiểm tham gia vào cuộc đánh nhau hoặc ẩu đả.
2.5. Người được bảo hiểm phạm tội nghiêm trọng hoặc bị cơ quan chức năng bắt hoặc hoặc đang
lẩn trốn để không bị cơ quan chức năng bắt do phạm tội nghiêm trọng trừ trường hợp bị hình
phạt nhẹ hoặc phạm tội không nghiêm trọng.
2.6. Người được bảo hiểm thực hiện nhiệm vụ của thành viên của lực lượng vũ trang hoặc cảnh sát
hoặc với tư cách là tình nguyện viên và tham gia vào hoạt động trấn áp tội phạm hoặc chiến
tranh.
2.7. Người được bảo hiểm bị rối loạn tâm thần và thần kinh bao gồm mất trí.
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
Chi phí y tế

Phạm vi bảo hiểm
Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể hoặc bệnh tật đột xuất và bất ngờ khi đi du
lịch và thương tật và bệnh tật đó cần đến việc điều trị y tế của Bác sĩ điều trị theo tiêu chuẩn y tế chung
hoặc cần đến sự điều trị của Điều dưỡng như một bệnh nhân nội trú hoặc bệnh nhân ngoại trú.
Công ty sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm các chi phí y tế cần thiết và hợp lý mà Người được
bảo hiểm thực tế phải trả để điều trị nhưng không vượt quá số tiền bảo hiểm tối đa như được quy định
trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.
Điều khoản loại trừ bổ sung cụ thể đối với quyền lợi bảo hiểm này
Công ty không chịu trách nhiệm chi trả tiền bảo hiểm đối với các rủi ro xảy ra trong các trường hợp
sau đây:
1. Tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ thương tật thân thể hoặc bệnh tật đột xuất và bất ngờ do
hoặc là hậu quả của các nguyên nhân sau đây:
1.1. Bất kỳ hành vi nào của Người được bảo hiểm trong khi đang bị ảnh hưởng bởi rượu hoặc các
chất gây nghiện hoặc các loại thuốc có tính chất độc hại đến mức không có khả năng kiểm soát
được ý thức của mình. Định nghĩa “bị ảnh hưởng bởi rượu” trong trường hợp xét nghiệm máu
cho thấy nồng độ cồn từ 150-mg.% trở lên;
1.2. Tự tử hoặc mưu toan tự tử hoặc tự gây thương tích hoặc mưu toan tự gây thương tích bằng cách
đồng ý cho người khác làm như vậy và dù trong tình trạng mất trí hay không, bao gồm cả tai
nạn gây ra bởi Người được bảo hiểm tiêu dùng hoặc uống hoặc tiêm ma túy hoặc chất độc vào
cơ thể và sử dụng thuốc vượt quá đơn thuốc của Bác sĩ điều trị;
1.3. Mang thai, sảy thai, phá thai, sinh con, bất kỳ biến chứng nào từ thai kỳ;

1.4.
1.5.

1.6.
1.7.

1.8.
1.9.

1.10.
1.11.

Bất kỳ tình trạng bệnh có sẵn hoặc điều kiện y tế tồn tại trước;
Bệnh mãn tính, bệnh tật hoặc thương tật không được cứu chữa trước ngày khởi hành được quy
định trong Quy tắc bảo hiểm; điều trị bệnh khuyết tật bẩm sinh, các vấn đề về phát triển hoặc
rối loạn gen;
AIDS, bệnh hoa liễu, bệnh lây truyền qua đường tình dục;
Điều trị hoặc phẫu thuật thẩm mỹ hoặc các điều trị cho việc chăm sóc da, mụn, vết trầy xước,
tàn nhang, gàu, rụng tóc, kiểm soát cân nặng hoặc bất kỳ phẫu thuật tự nguyện nào ngoại trừ
việc thay băng vết thương do hậu quả của tai nạn được bảo hiểm.
Các phương pháp điều trị không được công nhận và/hoặc trong giai đoạn thử nghiệm, bao gồm
các phương pháp điều trị thay thế hoặc điều trị bằng thuốc cổ truyền.
Điều trị hoặc phẫu thuật nha khoa, nướu răng, răng giả, niềng răng, điều trị tủy răng, trám răng,
chỉnh răng, phòng bệnh răng, nhổ răng, cấy ghép nha khoa, hoặc bất kỳ thủ thuật phục hình
răng miệng nào.
Điều trị các vấn đề về thị lực, phẫu thuật Lasik, chi phí cho thiết bị hỗ trợ thị giác hoặc điều trị
rối loạn thị giác.
Các thiêt bị hoặc bộ phận giả, dụng cụ chỉnh hình, các thiết bị trợ thính hoặc thị lực, nạng hay
xe đẩy và các dụng cụ khác.

2. Tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ thương tật thân thể xảy ra trong thời gian như sau:
2.1. Trong khi Người được bảo hiểm tham gia hoặc tập luyện hoặc thi đấu các môn thể thao chuyên
nghiệp hoặc tham gia vào tất cả các loại hình đua xe ô tô hoặc xe mô-tô, đua thuyền, đua ngựa,
trượt tuyết bao gồm trượt băng, mô-tô nước, đấm bốc và nhảy dù (trừ trường hợp nhảy dù để
cứu người), lên hoặc xuống hoặc đi du lịch bằng khinh khí cầu hoặc tàu lượn, nhảy bungee, tất
cả các hoạt động lặn đòi hỏi phải sử dụng bình oxy và mặt nạ dưới nước.
2.2. Trong khi Người được bảo hiểm đang leo núi, leo vách đá.
2.3. Người được bảo hiểm lên hoặc xuống hoặc đi du lịch với tư cách là hành khách trên máy bay
không được phép chở hành khách và không được điều hành bởi hãng hàng không thương mại
và trong thời gian hoạt động hoặc làm việc với tư cách là thành viên phi hành đoàn trên bất kỳ
máy bay nào.
2.4. Người được bảo hiểm tham gia vào cuộc đánh nhau hoặc ẩu đả.
2.5. Người được bảo hiểm phạm tội nghiêm trọng hoặc bị cơ quan chức năng bắt hoặc hoặc trốn để
không bị cơ quan chức năng bắt do phạm tội nghiêm trọng trừ trường hợp bị hình phạt nhẹ hoặc
phạm tội không nghiêm trọng.
2.6. Người được bảo hiểm thực hiện nhiệm vụ của thành viên của lực lượng vũ trang hoặc cảnh sát
hoặc với tư cách là tình nguyện viên và tham gia vào hoạt động trấn áp tội phạm hoặc chiến
tranh.
2.7. Người được bảo hiểm bị rối loạn tâm thần và thần kinh bao gồm mất trí.
2.8. Người được bảo hiểm đi du lịch nhằm mục đích có được bất kỳ loại điều trị y tế nào.
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
Trách nhiệm cá nhân

Phạm vi bảo hiểm
Quy tắc bảo hiểm này bảo hiểm cho Trách nhiệm cá nhân, theo đó Công ty sẽ thay mặt cho Người được bảo
hiểm trả số tiền mà Người được bảo hiểm có nghĩa vụ pháp lý phải chi trả để bồi thường cho:
1. Thiệt hại tính mạng hoặc Thương tật thân thể của Bên thứ ba do tai nạn gây ra bởi Người được bảo
hiểm;
2. Tổn thất hoặc Thiệt hại Tài sản của Bên thứ ba do tai nạn gây ra bởi Người được bảo hiểm.
Với điều kiện là Tổng mức trách nhiệm của Công ty không vượt quá Hạn mức quy định trong Giấy chứng
nhận bảo hiểm.

Điều kiện bổ sung chỉ áp dụng cho Quyền lợi bảo hiểm này
1. Người được bảo hiểm không được thực hiện bất kỳ việc gì để đồng ý bồi thường hoặc nhận trách
nhiệm với Bên thứ ba hay bất kỳ bên nào khác hoặc làm bất kỳ việc gì có thể dẫn đến kiện tụng mà
không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty.
2. Người được bảo hiểm phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý đến ngăn ngừa tổn thất hoặc
thiệt hại có thể xảy ra.
3. Trường hợp Công ty đã chi trả tiền bồi thường theo Quy tắc bảo hiểm này, Công ty sẽ được thế
quyền đối với tất cả các quyền của Người được bảo hiểm để truy đòi phần mà Công ty đã bồi thường
từ bất kỳ người hoặc bên nào. Trong những trường hợp như vậy, Người được bảo hiểm phải hợp tác
và chuyển cho Công ty toàn bộ tài liệu và làm những việc cần thiết để bảo toàn quyền lợi của Công
ty và không làm bất kỳ điều gì gây tổn hại đến những quyền đó của Công ty.
Điều khoản loại trừ bổ sung áp dụng riêng cho Quyền lợi bảo hiểm này
Công ty không chịu trách nhiệm chi trả tiền bảo hiểm đối với các rủi ro xảy ra trong các trường hợp sau
đây:
1. Tổn thất hoặc thiệt hại bao gồm thương tật thân thể xảy ra cho một hoặc nhiều người là người thân hoặc
nhân viên hoặc được pháp luật xem là nhân viên của Người được bảo hiểm
2. Tổn thất hoặc thiệt hại cho tài sản thuộc về Người được bảo hiểm hoặc chịu sự giám sát hoặc kiểm soát
của Người được bảo hiểm theo luật định
3. Tổn thất hoặc thiệt hại liên quan đến trách nhiệm theo hợp đồng mà đáng lẽ Người được bảo hiểm không
phải chịu trách nhiệm nếu không có hợp đồng đó
4. Tổn thất hoặc thiệt hại liên quan đến hành vi cố tình, ác ý hoặc trái pháp luật của Người được bảo hiểm
5. Tổn thất hoặc thiệt hại do sở hữu hoặc sử dụng phương tiện, máy bay, vũ khí, động vật, đất đai, hoặc
công trình hoặc phát sinh từ sơ suất trong việc kiểm soát hoặc giám sát
6. Trách nhiệm liên quan đến nghề nghiệp hoặc sai sót trong hoạt động kinh doanh
7. Tổn thất hoặc thiệt hại do các hành vi của Người được bảo hiểm khi ở trong trạng thái rối loạn tâm thần
và thần kinh, mất trí, bao gồm cả khi đang tham gia vào một cuộc tranh cãi hoặc dự phần trong việc kích
động tranh cãi.
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
Ưu đãi cho khách chơi golf (chỉ áp dụng cho BH Du lịch chơi golf)

Phạm vi bảo hiểm
a) Hư hỏng dụng cụ chơi golf
Công ty sẽ chi trả cho việc sửa chữa hư họng của dụng cụ chơi golf, hoặc thay thế dụng cụ chơi golf đó
bằng các loại tương tự trong trường hợp Người được bảo hiểm bị tai nạn bất ngờ và đột xuất, và được chi
trả bảo hiểm theo Quyền lợi bảo hiểm Tử vong, Mất chi, Mất thị lực, Mất khả năng nói hoặc thính giác hoặc
Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do Tai nạn; và tai nạn bất ngờ và đột xuất này gây hư hỏng cho dụng cụ chơi
golf của Người được bảo hiểm.
Trường hợp không thể thay thế, Công ty sẽ chi trả tiền mặt theo giá trị thực tế của những vật dụng này tại
thời điểm xảy ra hư hỏng (được tính toán dựa trên giá trị tại ngày mua và trừ đi khấu hao) nhưng không
vượt quá số tiền bảo hiểm nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.
b) Cú đánh Hole-in-one
Trong thời gian đi du lịch, trường hợp Người được bảo hiểm (là người chơi Golf không chuyên nghiệp)
hoàn thành một cú Hole-in-one (Một gậy vào lỗ) trong một sự kiện chính thức về golf được tổ chức theo
quy tắc và quy định tại một sân golf tiêu chuẩn 18 lỗ dành cho công chúng tham gia và cú Hole-in-one đó
được chứng nhận bằng văn bản bởi người chơi golf, quản lý sân golf và ban tổ chức sự kiện, Người được
bảo hiểm sẽ được quyền nhận giải thưởng bằng tiền mặt với giá trị như quy định trong Giấy chứng nhận
bảo hiểm.

Với điều kiện là khi giải thưởng tiền mặt đã được chi trả, sẽ không có khoản tiền nào khác của giải thưởng
tiền mặt đó cho cú Hole-in-one được chi trả trong phần còn lại của thời hạn bảo hiểm.
Điều kiện bổ sung chỉ áp dụng cho Quyền lợi bảo hiểm này
 Người được bảo hiểm phải báo cáo cho khách sạn hoặc hãng vận chuyển hoặc cảnh sát về việc mất
hoặc hư hỏng đó ngay khi có thể.
 Trường hợp Công ty đã chi trả tiền bồi thường theo Quy tắc bảo hiểm này, Công ty sẽ được thế
quyền đối với tất cả các quyền của Người được bảo hiểm để truy đòi phần mà Công ty đã bồi thường
từ bất kỳ người hoặc bên nào. Trong những trường hợp như vậy, Người được bảo hiểm phải hợp tác
và chuyển cho Công ty toàn bộ tài liệu và làm những việc cần thiết để bảo toàn quyền lợi của Công
ty và không làm bất kỳ điều gì gây tổn hại đến những quyền đó của Công ty.
 Nếu tại thời điểm xảy ra hư hỏng mà có bất kỳ bảo hiểm nào khác vẫn đang có hiệu lực hoặc bảo
hiểm được mua bởi Người được bảo hiểm hoặc bởi bất kỳ người nào khác thay mặt cho Người được
bảo hiểm cho cùng loại tổn thất và thiệt hại như Quy tắc bảo hiểm này, Công ty sẽ đóng góp vào
việc chi trả tiền bồi thường không nhiều hơn phần theo tỷ lệ trong tổng số tiền bảo hiểm nhưng
không vượt quá số tiền bảo hiểm mà Công ty đưa ra, và các bên đồng ý rằng Công ty sẽ không đưa
ra vấn đề về trình tự bảo hiểm để làm lý do cho việc đóng góp này.
Điều khoản loại trừ bổ sung áp dụng riêng cho Quyền lợi Bảo hiểm này
Công ty không chịu trách nhiệm chi trả tiền bảo hiểm đối với các rủi ro xảy ra trong các trường hợp sau
đây:
 Bảo hiểm này không bao gồm Mức khấu trừ (nếu có).
 Tổn thất hoặc thiệt hại gây ra do hao mòn tự nhiên, giảm giá trị dần dần, sâu bọ, loài gặm nhấm như
chuột, nội tỳ hoặc hư hỏng gây ra do bất kỳ quy trình sửa chữa, vệ sinh hoặc chỉnh sửa bất kỳ tài sản
nào của Người được bảo hiểm.
 Mất hoặc hư hỏng thiết bị thuê hoặc cho thuê.
 Tịch thu hoặc tước đoạt tài sản theo pháp luật, tịch thu tài sản theo lệnh của chính quyền, vận chuyển
hàng hóa phi pháp, hoặc bất kỳ hành động trái pháp luật nào.
 Tổn thất hoặc thiệt hại đã hoặc sẽ được khách sạn hoặc hãng vận chuyển bồi thường theo cam kết.
 Mất dụng cụ chơi golf mà Người được bảo hiểm đã gửi đi trước hoặc các dụng cụ chơi golf được
gửi riêng lẻ.
 Tài sản mà Người được bảo hiểm để lại trong bất kỳ phương tiện hoặc tại bất kỳ nơi công cộng nào
hoặc mất do Người được bảo hiểm lơ là trong việc trông coi cẩn thận để bảo đảm an toàn của tài sản
đó.
 Mất dụng cụ chơi golf như là hàng hóa giao dịch hoặc sản phẩm mẫu.
 Mất hoặc hư hỏng dụng cụ chơi golf mà Người được bảo hiểm để tại nơi công cộng mà không có
người trông nom, giám sát.
 Mất hoặc hư hỏng đối với bóng golf và dụng cụ chơi golf trong khi đang chơi hoặc đang thực hành.
 Mất hoặc hư hỏng phát sinh do hành động cố ý hoặc sơ suất của Người được bảo hiểm.
ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG
Hỗ trợ chi phí đồ dùng cá nhân (chỉ áp dụng cho BH Picnic)

Phạm vi bảo hiểm
Điều khoản bổ sung này sẽ hỗ trợ chi phí mua đồ dùng cá nhân cho Người được bảo hiểm trong trường hợp
Người được bảo hiểm bị tai nạn bất ngờ và đột xuất, và được chi trả bảo hiểm theo Quyền lợi bảo hiểm Tử
vong, Mất chi, Mất thị lực, Mất khả năng nói hoặc thính giác hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do Tai nạn.
Với điều kiện là Tổng mức trách nhiệm của Công ty không vượt quá Hạn mức quy định trong Giấy chứng
nhận bảo hiểm.

ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG
Hoạt động leo vách đá, leo núi (chỉ áp dụng cho BH Picnic)

Phạm vi bảo hiểm
Điều khoản bảo hiểm này mở rộng để bồi thường theo Quyền lợi bảo hiểm Tử vong, Mất chi, Mất thị lực,
Mất khả năng nói hoặc thính giác hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn; Chi phí y tế; cho bất kì tổn thất hoặc
thiệt hại nào cho Người được bảo hiểm phát sinh từ hoặc là nguyên nhân của hoặc phát sinh trong khi đang
(1) leo vách đá, leo núi mà yêu cầu các phương tiện hỗ trợ leo núi, hoặc (2) leo núi, tại độ cao không vượt
quá ba nghìn (3,000) mét tính từ mực nước biển.
Với điều kiện là Tổng mức trách nhiệm của Công ty không vượt quá Hạn mức quy định trong Giấy chứng
nhận bảo hiểm.
PHẦN III: CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG
1.

Thời hạn Bảo hiểm

Thời gian diễn ra mỗi chuyến đi của Người được bảo hiểm sẽ bắt đầu và kết thúc trong Thời hạn Bảo hiểm
như được ghi trên Hợp đồng bảo hiểm/ Giấy chứng nhận bảo hiểm.
Hiệu lực bảo hiểm sẽ bắt đầu hai (2) giờ trước khi Người được bảo hiểm khởi hành từ Việt Nam (hoặc địa
điểm như trong Giấy chứng nhận bảo hiểm) hoặc vào ngày giờ quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm,
tùy thuộc vào thời gian nào muộn hơn, và sẽ tiếp tục cho đến khi Người được bảo hiểm quay trở lại nơi cư
trú của mình trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam (hoặc địa điểm như trong Giấy chứng nhận bảo hiểm) hoặc
trong vòng hai (2) giờ sau khi về đến Việt Nam (hoặc địa điểm như trong Giấy chứng nhận bảo hiểm) hoặc
cho đến thời điểm kết thúc hiệu lực bảo hiểm, tùy thuộc vào thời gian nào sớm hơn (trừ khi có quy định
khác trong Quy tắc bảo hiểm này).
Trong trường hợp Người được bảo hiểm nhập viện hoặc cơ sở chăm sóc y tế khác để điều trị y tế trong Thời
hạn Bảo hiểm và Người được bảo hiểm cần phải được điều trị y tế liên tục với tư cách là bệnh nhân nội trú
thì Quy tắc bảo hiểm này sẽ mở rộng để chi trả cho đến khi Người được bảo hiểm được xuất viện hoặc cơ
sở chăm sóc y tế khác, với hạn mức tối đa như quy định trong Quyền lơi bảo hiểm Chi phí y tế.
2.

Thông báo bồi thường và Hồ sơ yêu cầu bồi thường

Trong trường hợp có yêu cầu bồi thường, bằng chi phí của mình, Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm,
Người thụ hưởng hoặc người đại diện của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm, Người thụ hưởng, tùy
từng trường hợp cụ thể, phải cung cấp tất cả các chứng từ cần thiết theo yêu cầu của Công ty trong vòng ba
mươi (30) ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm.
Tuy nhiên việc không cung cấp các chứng từ dưới đây trong thời hạn quy định sẽ không làm ảnh hưởng đến
quyền yêu cầu bồi thường nếu có thể chứng minh được rằng có lý do hợp lý cho việc không cung cấp các
chứng từ nói trên và rằng các chứng từ này đã được cung cấp sớm nhất có thể.
1. Hồ sơ yêu cầu bồi thường Quyền lợi Tử vong (và Điều khoản bổ sung Hoạt động leo vách đá, leo núinếu có)
1) Yêu cầu bồi thường đã hoàn thiện đầy đủ thông tin theo mẫu của Công ty
2) Giấy chứng tử
3) Bản sao biên bản khám nghiệm tử thi có xác nhận của Cán bộ phụ trách hoặc cơ quan có thẩm
quyền
4) Bản sao biên bản của cơ quan công an có xác nhận của Cán bộ phụ trách
5) Bản sao Chứng minh nhân dân và Hộ khẩu của Người được bảo hiểm trong đó ghi rõ Người được

6)
7)
8)
9)

bảo hiểm “đã chết”
Bản sao Chứng minh nhân dân và Hộ khẩu của Người thụ hưởng
Bản gốc/bản sao giấy tờ pháp lý của Người thừa kế (Người thụ hưởng hợp pháp)
Bản sao Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của Người được bảo hiểm
Thẻ lên máy bay (hoặc thẻ lên phương tiện vận chuyển khác) và vé máy bay (hoặc vé phương
tiện vận chuyển khác).

2. Hồ sơ yêu cầu bồi thường Quyền lợi Mất chi, Mất thị lực, Mất khả năng nói hoặc thính giác hoặc
Thương tật toàn bộ vĩnh viễn (và Điều khoản bổ sung Hoạt động leo vách đá, leo núi-nếu có)
1) Yêu cầu bồi thường đã hoàn thiện đầy đủ thông tin theo mẫu của Công ty
2) Biên bản giám định thương tật của Hội đồng giám định y khoa xác nhận về việc Người được bảo
hiểm bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn, mất chi, hoặc mất thị lực, hoặc mất khả năng nói hoặc thính
giác
3) Biên bản hoặc báo cáo công an sở tại về vụ tai nạn gây chấn thương cho Người được bảo hiểm
4) Hồ sơ y tế điều trị chấn thương sau tai nạn
5) Bản sao Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của Người được bảo hiểm
6) Thẻ lên máy bay (hoặc thẻ lên phương tiện vận chuyển khác) và vé máy bay (hoặc vé phương
tiện vận chuyển khác).
3. Hồ sơ yêu cầu bồi thường Quyền lợi Chi phí y tế (và Điều khoản bổ sung Hoạt động leo vách đá, leo
núi-nếu có)
1) Yêu cầu bồi thường đã hoàn thiện đầy đủ thông tin theo mẫu của Công ty
2) Báo cáo y tế của Bác sĩ điều trị nêu rõ triệu chứng, chẩn đoán và cách điều trị
3) Đơn thuốc của Bác sĩ kê cho Người được bảo hiểm nêu rõ ngày tháng của đơn thuốc, tên thuốc,
số lượng và liều lượng sử dụng
4) Bản gốc Hóa đơn tài chính kèm bảng kê chi tiết chi phí phát sinh
5) Bản sao Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của Người được bảo hiểm
6) Thẻ lên máy bay (hoặc thẻ lên phương tiện vận chuyển khác) và vé máy bay (hoặc vé phương tiện
vận chuyển khác).
4. Hồ sơ yêu cầu bồi thường Quyền lợi Trách nhiệm cá nhân
1) Yêu cầu bồi thường đã hoàn thiện đầy đủ thông tin theo mẫu của Công ty
2) Bản sao Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của Người được bảo hiểm
3) Ảnh chụp (nếu có) và bằng chứng cho thấy tổn thất hoặc thiệt hại xảy ra cho Bên thứ ba
4) Báo cáo của Bác sĩ và bản sao hóa đơn/biên lai điều trị y tế trong trường hợp Bên thứ ba bị thương
tật thân thể
5) Hóa đơn/Biên lai cho công việc sửa chữa trong trường hợp thiệt hại tài sản của Bên thứ ba hoặc
hóa đơn/biên lai cho vật dụng được thay thế trong trường hợp mất tài sản
6) Các tài liệu cần thiết khác theo yêu cầu của Công ty (nếu cần).
5. Hồ sơ yêu cầu bồi thường Quyền lợi Ưu đãi cho khách chơi Golf
1) Yêu cầu bồi thường đã hoàn thiện đầy đủ thông tin theo mẫu của Công ty
2) Báo cáo hoặc Ghi chép của Cảnh sát lập bởi cảnh sát địa phương
3) Bản sao Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của Người được bảo hiểm
4) Giấy xác nhận đạt được cú hole-in-one được xác nhận (ký và đóng dấu) bởi quản lý sân golf
hoặc ban tổ chức sự kiện
5) Thẻ lên máy bay (hoặc thẻ lên phương tiện vận chuyển khác) và vé máy bay (hoặc vé phương

6)

tiện vận chuyển khác)
Các tài liệu cần thiết khác theo yêu cầu của Công ty (nếu cần).

6. Hồ sơ yêu cầu bồi thường Quyền lợi Hỗ trợ đồ dùng cá nhân hư hỏng
1) Yêu cầu bồi thường đã hoàn thiện đầy đủ thông tin theo mẫu của Công ty
2) Bản sao Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của Người được bảo hiểm
3) Thẻ lên máy bay (hoặc thẻ lên phương tiện vận chuyển khác) và vé máy bay (hoặc vé phương tiện
vận chuyển khác)
4) Các tài liệu cần thiết khác theo yêu cầu của Công ty (nếu cần).
PHẦN IV: CÁC ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ CHUNG
Công ty không chịu trách nhiệm chi trả tiền bảo hiểm đối với các rủi ro xảy ra trong các trường hợp sau đây:

1.

Bất kỳ Tổn thất hoặc Thiệt hại nào phát sinh hoặc gây ra bởi các nguyên nhân sau đây:
1.1. Tử vong, thương tật, tổn thất, thiệt hại, phá hủy, trách nhiệm pháp lý, phí hoặc chi phí bao gồm bất kỳ loại hình tổn
thất hậu quả nào gây ra bởi, phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ sự kiện nào sau đây mà không phụ thuộc vào
các nguyên nhân hoặc sự kiện khác cùng góp phần gây ra hoặc phát sinh tiếp theo sau khi bị tổn thất;
1.1.1. chiến tranh, xâm lược, hành vi của kẻ thù nước ngoài, hành động thù địch, hành động hiếu chiến (cho dù có
tuyên chiến hay không), nội chiến, nổi dậy, cách mạng, nổi loạn, bạo động dân sự có thể phát triển thành một
cuộc nổi dậy, cướp quân đội hoặc chính quyền; hoặc
1.1.2. bất kỳ hành vi khủng bố nào, bao gồm
1.1.2.1. hành vi sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, bạo lực và/hoặc
1.1.2.2. hành vi gây hại hoặc đe dọa đến tính mạng hoặc tài sản (hoặc đe dọa gây thiệt hại hoặc đe dọa đến tính
mạng hoặc tài sản) bao gồm cả bức xạ hạt nhân và/hoặc ô nhiễm hóa chất và/hoặc tác nhân sinh học,
của bất kỳ người nào hoặc nhóm người nào, được thực hiện vì các mục đích chính trị, tôn giáo hoặc ý
thức hệ hoặc các mục đích tương tự khác, bao gồm mục đích đe dọa Chính phủ và/hoặc công chúng
hoặc một bộ phận công chúng; hoặc
1.1.3. bất kỳ hành động nào được thực hiện để kiểm soát, ngăn chặn, ngăn cản hoặc bất kỳ biện pháp nào có liên
quan đến các hoạt động nêu tại Mục 1.1.1 hoặc 1.1.2 ở trên.

1.2. Trong mọi trường hợp, Quy tắc bảo hiểm này sẽ không bảo hiểm cho các tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm hoặc chi
phí gây ra bởi hoặc góp phần gây ra bởi hoặc phát sinh từ
1.2.1. phóng xạ iôn hóa từ hoặc nhiễm phóng xạ do năng lượng hạt nhân hoặc từ chất thải hạt nhân hoặc do đốt cháy
năng lượng hạt nhân
1.2.2. đặc tính phóng xạ, độc hại, tính dễ nổ hoặc các đặc tính nguy hiểm hay gây ô nhiễm của bất kỳ căn cứ hạt
nhân, lò phản ứng hạt nhân hoặc cơ sở hạt nhân nào hoặc thành phần hạt nhân của những căn cứ, lò phản ứng
hay cơ sở hạt nhân đó
1.2.3. bất kỳ vũ khí hoặc thiết bị nào sử dụng quá trình phân hạch và/hoặc tổng hợp hạt nhân hoặc nguyên tử hoặc
phản ứng tương tự hay lực hoặc chất phóng xạ tương tự
1.2.4. các đặc tính phóng xạ, độc hại, tính dễ nổ, hoặc các tính chất nguy hiểm hoặc gây ô nhiễm khác của bất kỳ
chất phóng xạ nào. Loại trừ trong điều khoản này không được mở rộng đối với các chất đồng vị phóng xạ
ngoài nhiên liệu hạt nhân khi các chất đồng vị này đang được sản xuất, vận chuyển hoặc sử dụng với mục đích
thương mại, sử dụng cho nông nghiệp, y học, khoa học hoặc các mục đích hòa bình tương tự
1.2.5. bất kỳ vũ khí hóa học, sinh học, hóa sinh hay điện từ nào.
1.3. Tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi hoặc thông qua hoặc do hậu quả của bất kỳ sự cố nào sau đây:
1.3.1. bị tước quyền sở hữu tạm thời hoặc vĩnh viễn đối với bất kỳ tài sản nào do bị tịch thu, quốc hữu hóa, trưng
dụng tài sản theo lệnh của nhà cầm quyền hợp pháp;
1.3.2. bị tước quyền sở hữu tạm thời hoặc vĩnh viễn đối với bất kỳ tài sản nào do tài sản này bị bất kỳ người nào
chiếm hữu bất hợp pháp
Với điều kiện là Công ty không được miễn trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với Người được bảo hiểm liên
quan đến thiệt hại về tài sản được bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm xảy ra trước khi bị tước quyền sở hữu hoặc trong
khi bị tước quyền sở hữu tạm thời;

1.3.3. bị phá hủy tài sản theo lệnh của cơ quan công quyền.
1.4. Đình công & Bạo loạn

1.5. Trong thời gian Người được bảo hiểm làm việc trong một môi trường có nguy cơ cao hoặc thực hiện công việc của
người lao động, điều khiển máy móc, giàn khoan dầu khí, các mỏ dưới lòng đất, ngư nghiệp.
1.6. Điều khoản loại trừ bổ sung cho từng Quyền lợi bảo hiểm
Được nêu chi tiết tại từng Quyền lợi bảo hiểm tương ứng.
2. Điều khoản loại trừ nhiễm phóng xạ, vũ khí hoá học, sinh học, sinh hóa học và điện từ - 10/11/2003 - VN35
Điều khoản này sẽ là tối cao và thay thế tất cả những điều khoản khác trong đơn bảo hiểm này mà có nội dung không thống
nhất với nội dung sau đây:
1. Đơn bảo hiểm này sẽ không bảo hiểm cho Tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm hoặc chi phí trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi hoặc
góp phần gây ra bởi hoặc phát sinh từ:
1.1. Sự bức xạ ion hóa từ hoặc nhiễm phóng xạ từ bất kỳ nhiên liệu hạt nhân nào hoặc từ bất kỳ rác thải hạt nhân nào hoặc từ
sự cháy nguyên liệu hạt nhân.
1.2. Các chất có tính phóng xạ, độc hại, gây nổ hoặc các chất nguy hiểm hoặc gây ô nhiễm khác của bất kỳ căn cứ hạt nhân, lò
phản ứng hạt nhân hoặc việc lắp ráp hạt nhân hoặc các thành phần hạt nhân trong đó.
1.3. Bất kỳ vũ khí chiến tranh nào sử dụng phân hạch hạt nhân hoặc nguyên tử và/ hoặc nung chảy hạt nhân hoặc các phản ứng
hoặc năng lượng hoặc yếu tố phóng xạ tương tự khác
1.4. Các chất phóng xạ, độc hại, gây nổ hoặc các chất nguy hiểm hoặc gây ô nhiễm khác của bất kỳ yếu tố phóng xạ nào. Sự
loại trừ trong điều khoản mục này không áp dụng đối với các chất đồng vị phóng xạ, mà không phải là nguyên liệu hạt nhân,
khi mà những chất đồng vị này được tạo ra, vận chuyển, lưu kho, hoặc sử dụng cho các mục đích thương mại, nông nghiệp, y
tế, khoa học hoặc các mục đích mang tính hòa bình tương tự khác.
1.5. Bất kỳ vũ khí hóa học, sinh học, sinh hóa học, hoặc điện từ nào.
3. Điều khoản loại trừ chiến tranh và khủng bố WTE2
Bất kể điều khoản nào quy định trái ngược trong đơn này hoặc trong bất kỳ sửa đổi bổ sung nào đi kèm, hai bên cùng thống
nhất rằng đơn bảo hiểm này loại trừ:
Chết, thương tật, tổn thất, thiệt hại, tình trạng phá hoại, bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào, chi phí hoặc khoản chi bao gồm tổn thất
hậu quả ở bất kỳ hình thức nào, trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi, phát sinh từ hoặc có liên quan đến bất kỳ nguyên nhân nào
dưới đây bất kể nguyên nhân hoặc sự kiện khác diễn ra cùng lúc hoặc trong bất kỳ hậu quả nào khác của tổn thất đó:
1. Chiến tranh, xâm lược, động thái của kẻ thù ngoại quốc, sự thù địch hoặc các hoạt động có tính chất chiến tranh (cho dù có
tuyên bố chiến tranh hay không), nội chiến, nổi loạn, cách mạng, khởi nghĩa, bạo động dân sự có quy mô giống với hoặc dẫn
đến một cuộc nổi dậy của quần chúng, hành động quân sự hoặc tiếm quyền, hoặc
2. Bất kỳ hành động khủng bố nào bao gồm nhưng không giới hạn đối với:
a. Việc sử dụng hoặc đe doạ bằng vũ lực, bạo lực và/hoặc
b. Có hại hoặc thiệt hại đến cuộc sống hoặc đến tài sản (hoặc đe dọa làm hại hoặc gây thiệt hại) bao gồm, nhưng không giới hạn
bởi nhiễm xạ và/ hoặc ô nhiễm bởi hóa chất và/ hoặc các yếu tố sinh học, bởi bất kỳ người (những người) hoặc nhóm (các
nhóm) người, hành động vì mục đích chính trị, tôn giáo, tư tưởng hoặc các mục đích, cách thức hoặc các yếu tố khác tương tự,
và/ hoặc đe doạ cộng đồng hoặc bất kỳ khu vực cộng đồng nào, hoặc
3. Bất kỳ hành động nào được thực hiện dưới sự kiểm soát, ngăn chặn, cấm đoán hoặc dưới bất kỳ hành động nào liên quan đến
các yếu tố được chỉ ra ở mục 1 hoặc mục 2 ở trên.
Nếu Công ty bảo hiểm khẳng định rằng vì điều khoản loại trừ này mà bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí hay khoản chi nào không
được thanh toán bồi thường theo đơn bảo hiểm này thì trách nhiệm phản biện sẽ thuộc về Người được bảo hiểm.
4. Điều khoản loại trừ và hạn chế do lệnh trừng phạt SLE2
Không công ty bảo hiểm nào được xem là bảo hiểm cho và không công ty bảo hiểm nào phải chịu trách nhiệm thanh toán đối
với bất kỳ khiếu nại bồi thường nào hoặc cung cấp bất kỳ quyền lợi nào trong đây chừng nào mà quy định của bảo hiểm đó,
việc thanh toán đối với khiếu nại đó hoặc quy định về quyền lợi đó khiến công ty bảo hiểm chịu bất kỳ sự trừng phạt, lệnh cấm
hoặc sự hạn chế nào theo các quyết định của Liên hợp quốc hoặc các sự trừng phạt, luật hoặc quy định về thương mại hoặc kinh
tế của Liên minh Châu Âu hoặc Vương quốc Anh hoặc Hoa Kỳ.
5. Điều khoản loại trừ rủi ro bắt nguồn từ mạng máy tính CPE1
1. Thiệt hại của bất cứ máy tính hay các thiết bị hoặc thành phần hoặc hệ thống hoặc hạng mục nào xử lý, lưu trữ, truyền tải
hoặc khôi phục dữ liệu hoặc bất cứ bộ phận nào của nó bao gồm tổn thất hoặc sự hư hại của dữ liệu bất kể là hữu hình hay vô
hình (bao gồm nhưng không giới hạn đối với bất kỳ thông tin hoặc các chương trình hoặc phần mềm nào) và cho dù đó là tài
sản của Người được bảo hiểm hay không, khi những THIỆT HẠI này bị gây nên bởi việc lập trình hoặc lỗi vận hành, Virus
máy tính hoặc các Cơ chế hoặc Tấn công tin học.
2. Tổn thất có tính chất hậu quả gây ra trực tiếp hoặc gián tiếp bởi hoặc phát sinh từ việc lập trình hoặc lỗi vận hành, Virus máy
tính hoặc các Cơ chế tương tự hoặc Tấn công tin học, nhưng phần loại trừ này sẽ không áp dụng đối với bất kỳ khiếu nại nào
cho tổn thất ngay sau đó hoặc sự hủy hoại hoặc thiệt hại của bất cứ tài sản nào hoặc tổn thất hậu quả mà bản thân nó là gây nên
bởi một Sự kiện được xác định (như định nghĩa dưới đây), nhưng chỉ tương ứng với mức độ mà các khiếu nại này được bảo
hiểm theo Đơn bảo hiểm này.
ĐỊNH NGHĨA

Biến cố được xác định
=================
Chỉ áp dụng trong phạm vi Điều khoản loại trừ này, “Biến cố được xác định” có nghĩa là hỏa hoạn, sét đánh, nổ, máy bay và
những thiết bị trên không khác hoặc những vật thể rớt từ đó xuống, bạo loạn, bạo động dân sự, đình công, lãng công, những
người tham gia gây rối lao động, những người có hành động ác ý mà không phải là kẻ trộm, động đất, bão, lũ lụt, rò rỉ nước từ
bất kỳ bồn chứa, thiết bị hoặc ống dẫn nào, đâm va bởi xe cơ giới hoặc súc vật, núi lửa phun trào, đóng băng hoặc sức nặng của
tuyết.
==============================
Virus máy tính hoặc các cơ chế tương tự
=================
Virus máy tính hoặc các các cơ chế tương tự nghĩa là mã chương trình, các hướng dẫn về lập trình hoặc bất kỳ bộ hướng dẫn
nào cố tình được xây dựng mà có khả năng gây thiệt hại, can thiệp vào hoặc có ảnh hưởng tiêu cực khác đối với các chương
trình máy tính, các tệp tin, các thao tác, cho dù có liên quan đến việc tự nhân bản hay không. Định nghĩa Virus máy tính hoặc
các cơ chế tương tự bao gồm nhưng không giới hạn đối với các chương trình gián điệp, sâu máy tính hoặc bom logic.
Tấn công tin học có nghĩa là việc xâm nhập bất hợp pháp đối với bất kỳ máy tính hay các thiết bị, bộ phận, hệ thống hay hạng
mục khác dùng để xử lý, lưu trữ, truyền tải hay khôi phục dữ liệu.

6. Điều khoản loại trừ rủi ro chính trị PRE1
Đơn bảo hiểm này không bảo hiểm cho Tổn thất hoặc thiệt hại xảy ra trực tiếp hay gián tiếp bởi hoặc thông qua hoặc là hậu quả
của bất kỳ các sự kiện nào dưới đây:
i. Sự tước quyền sở hữu tạm thời hoặc vĩnh viễn có kết quả từ tịch thu, quốc hữu hóa, trưng dụng cho quân đội hoặc trưng thu
bởi bất kỳ nhà chức trách được chỉ định hợp pháp nào
ii. Sự tước quyền sở hữu tạm thời hoặc vĩnh viễn bất kỳ tòa nhà nào là kết quả từ sự chiếm hữu bất hợp pháp nào về tòa nhà đó
bởi bất kỳ một người nào biết rằng Công ty bảo hiểm không mất đi bất kỳ trách nhiệm đối với Người được bảo hiểm liên quan
đến thiệt hại vật chất của tài sản được bảo hiểm phát sinh trước bị tước quyền sở hữu hoặc trong thời gian bị tước quyền sở hữu
tạm thời mà là phần mà nếu có thì sẽ được bảo hiểm theo đơn này.
iii. Tình trạng bị phá hủy của tài sản theo lệnh của bất kỳ nhà chức trách nào.
Trong bất kỳ một vụ kiện cáo nào mà Công ty bảo hiểm biện luận rằng căn cứ vào các lý do trên đây bất kỳ Tổn thất, tình trạng
bị phá hủy hoặc thiệt hại nào đều không được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm này thì trách nhiệm phải chứng minh rằng Tổn thất,
tình trạng bị phá hủy hoặc thiệt hại đó được bảo hiểm sẽ tùy thuộc về Người được bảo hiểm.
7. Điều khoản loại trừ trách nhiệm về rủi ro công nghệ thông tin CLE1 (chỉ áp dụng cho phần Trách nhiệm cá nhân)
Hai bên cùng hiểu và nhất trí rằng Đơn Bảo hiểm này sẽ không bồi thường cho Người được Bảo hiểm bất kỳ khiếu nại hoặc tổn
thất nào phát sinh từ bất kỳ hoạt động nào và/ hoặc thương vụ nào thực hiện và/ hoặc giao dịch thông qua Internet/ Intranet/
Extranet và/ hoặc thông qua trang web, trang Internet, địa chỉ web riêng của Người được Bảo hiểm và/ hoặc thông qua việc truyền
thư điện tử hoặc tài liệu bằng phương thức điện tử.
8. Điều khoản loại trừ các chất amiăng (chỉ áp dụng cho phần Trách nhiệm cá nhân)
Quy tắc Bảo hiểm này loại trừ tất cả các khiếu nại và tổn thất có căn nguyên từ, phát sinh từ, có kết quả từ hoặc là hậu quả, hoặc
bất kỳ cách nào liên quan đến:
(a) Chất amiăng, hoặc
(b) Bất kỳ các chất amiăng thực sự hoặc được cho là chất amiăng có liên quan đến các thương tật hoặc thiệt hại liên quan đến
việc sử dụng, sự hiện diện, sự tồn tại, sự phát hiện, sự di chuyển, sự bài tiết, hoặc sự tránh xa chất amiăng hoặc rủi ro phơi bày
hoặc rủi ro tiềm ẩn về chất amiăng.

